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 Onderwerp 

 Instemmen met het initiatiefvoorstel van raadslid Mbarki (PvdA) d.d. 5 maart 2018 

getiteld “Diverse stad, diverse straatnamen” 

 

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

gezien het initiatiefvoorstel van raadslid Mbarki van 5 maart 2018 getiteld: “Diverse 

stad, diverse straatnamen”. 

 
besluit: 

  

I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 

II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

 

1. Bij het programma Gedeelde Geschiedenis een extra doel op te nemen met een 

duurzaam karakter; namelijk het verankeren van onze gedeelde geschiedenis in 

de Amsterdamse straatnamen. 

2. Samen met het Meertens Instituut (KNAW) de huidige straatnamen in kaart 

brengt en aanbevelingen doet voor mogelijkheden om te komen tot een 

representatievere afspiegeling van de Amsterdamse diversiteit in de openbare 

ruimte. 

3. De Gouden Regels van de commissie naamgeving openbare ruimte (CRON) 

aan te passen door toe te voegen dat er bij naamgeving rekening word 

gehouden met een betere afspiegeling van de diversiteit van Amsterdam. 

4. Bij de realisatie van toekomstige nieuwbouwwijken in de stad, bij het benoemen 

van straatnamen, deze te vernoemen naar Amsterdamse migranten die aan de 

stad hebben bijgedragen of straatnamen die te maken hebben met recente en 

eerdere (arbeids)migratiestromen naar onze stad.   

 

 

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 

 

Wettelijke grondslag 

 Art. 147a, lid 1 

Art. 39 Reglement van orde voor de raad van Amsterdam 
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Initiatiefvoorstel 

 Inleiding 

 

Amsterdam is een migratiestad. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. In de eeuwen die 

Amsterdam bestaat zijn er mensen van over de hele wereld naar de stad gekomen. 

Van Joden uit het Spanje en Portugal in de 16
e
 eeuw, vele Scandinaviërs in de 17

e
 

eeuw, de Chinezen aan het begin van de vorige eeuw of de Turken en Marokkanen 

halverwege de 20
ste

 eeuw. Allemaal kwamen ze naar de stad en allemaal hebben ze 

iets bijgedragen aan Amsterdam.  Amsterdammers hebben zo een gedeelde 

geschiedenis.  

 

Om deze geschiedenis beter te belichten is de gemeente Amsterdam begonnen met 

het programma Gedeelde geschiedenis1.  Binnen dit programma wordt voor ieders 

verhaal ruimte geprobeerd te maken en de dialoog bevorderd. Vanuit het programma 

wordt op verschillende manieren geprobeerd om de gedeelde geschiedenis in beeld 

te brengen. Dit met als doel Amsterdammers met elkaar te verbinden. In de ogen van 

de indiener is dit een goed streven dat steun verdient. In een van de meest diverse 

steden ter wereld is het een krachtig signaal om juist die diversiteit te omarmen en de 

kracht ervan te laten zien. Het is de diversiteit van de stad die Amsterdam tot 

Amsterdam maakt. Toch zien we de gedeelde geschiedenis nog te weinig terug in 

onze straten, pleinen en buurten.   

 

Het is natuurlijk mooi dat we in de stad wijken hebben als de Indische buurt, het 

Surinameplein en het Nelson Mandelapark. Dit past helemaal in de gedeelde 

geschiedenis waar we samen een invulling aangeven als Amsterdammers.  

Het zou nog beter zijn als we die unieke diversiteit van Amsterdam nog meer terug 

zien in onze buurten en straten.  

 

Nu Amsterdam zowel in oostelijke als in westelijke richting gaat uitbreiden en in de 

komende decennia wijken zo groot als Haarlem en Leiden gaat aanleggen, ligt er een 

enorme kans om onze gedeelde geschiedenis daarin mee te nemen. Laten we in 

deze nieuwe wijken onze pleinen en straten vernoemen naar de helden uit onze 

gedeelde geschiedenis. Er zijn veel mensen in de geschiedenis van Amsterdam die 

erkenning verdienen. Voor hun verdienste voor de stad, van kleine tot grote daden.  

 

Commissie naamgeving openbare ruimten 

Het geven van namen aan delen van de openbare ruimte is vanouds een taak van het 

gemeentebestuur. Door plekken in de openbare ruimte namen toe te kennen, zijn ze 

makkelijker te duiden. Namen staan voor een lange tijd vast en moeten daarmee 

scherp gekozen worden. Alleen het college van B&W is verantwoordelijk voor de 

naamgeving. Wel is er een adviserende commissie (Commissie naamgeving 

openbare ruimte, CNOR, hierna de commissie) die de kwaliteit van, en de eenheid in, 

de naamgeving waarborgt2. Voor naamgeving in de openbare ruimte hanteert de 

commissie verschillende criteria, zoals vermeld op de website van de gemeente 

Amsterdam.  
 

                                                   
1 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/diversiteit/gedeelde/  
2 https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/bijlagen/gouden-regels/  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/diversiteit/gedeelde/
https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/bijlagen/gouden-regels/
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Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel getiteld: ‘Amsterdam op weg naar meer 

vrouwennamen in het straatbeeld3’ uit 2013 houdt de commissie extra rekening met 

het vernoemen van straatnamen naar ontbrekende heldinnen. Hiertoe heeft het 

Meertens Instituut (KNAW) een stagiaire gezocht die de toen huidige situatie in kaart 

bracht en aanbevelingen deed voor mogelijkheden om te komen tot een 

evenwichtigere verdeling man-vrouw. De Gouden Regels van de commissie zijn ook 

aangepast,  zoals vermeld in de zin: ‘Bij persoonsvernoemingen verdient het 

toekennen van namen van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen uit 

de samenleving de voorkeur. Diversiteit staat hierbij voorop.’   

 

Ondanks deze mooie ambitie blijkt in de praktijk dat het nog altijd lastig is voor de 

commissie om dit punt ook ter harte te nemen. Zo werd vorige maand besloten om de 

nieuwbouw in IJburg te vernoemen naar de slag om de Zuiderzee, waarbij wederom 

vooral mannennamen gekozen zijn4. Ook de andere commissie-adviezen op de 

website van de gemeente laten zien dat er ondanks dit verzoek nog altijd veel 

mannennamen worden gegeven. Ook de voorkeur van diversiteit laat bij de indiener 

te wensen over5. 

 

Voorstel 

 

De PvdA stelt het college voor om:  

- Bij de doelen van het programma Gedeelde Geschiedenis een extra doel 

op te nemen, waarbij specifiek de nadruk komt te liggen op het faciliteren 

van een project in de openbare ruimte met een duurzaam karakter 

teneinde de gedeelde geschiedenis blijvend te erkennen.  

- Samen met het Meertens Instituut (KNAW) de huidige verdeling in kaart 

te brengen en aanbevelingen te doen voor mogelijkheden om te komen 

tot een representatievere afspiegeling van de Amsterdamse diversiteit in 

de openbare ruimte. 

- De Gouden Regels van de commissie naamgeving openbare ruimte 

(CRON) aan te passen door toe te voegen dat er bij naamgeving 

rekening word gehouden met een betere afspiegeling van de diversiteit 

van Amsterdam. 

- Bij de realisatie van toekomstige nieuwbouwwijken in de stad, bij het 

benoemen van straatnamen, deze zoveel mogelijk te vernoemen naar 

Amsterdamse migranten die aan de stad hebben bijgedragen of 

straatnamen die te maken hebben met recente en eerdere 

(arbeids)migratiestromen naar onze stad.   

 

 Stukken 

  Meegestuurd Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel 

 

Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

                                                   
3 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/1220489/1/document  
4 https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-straatnamen-ijburg-masculien-en-moeilijk-te-spellen~a4565168/  
5 https://www.amsterdam.nl/bestuur 

organisatie/organisatie/dienstverlening/basisinformatie/basisinformatie/overbasisinformatie/basisregistraties/bag/commi

ssie/adviezen-cnor/  

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/1220489/1/document
https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-straatnamen-ijburg-masculien-en-moeilijk-te-spellen~a4565168/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/dienstverlening/basisinformatie/basisinformatie/overbasisinformatie/basisregistraties/bag/commissie/adviezen-cnor/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/dienstverlening/basisinformatie/basisinformatie/overbasisinformatie/basisregistraties/bag/commissie/adviezen-cnor/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/dienstverlening/basisinformatie/basisinformatie/overbasisinformatie/basisregistraties/bag/commissie/adviezen-cnor/
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Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

S. Mbarki (PvdA)  

  

 


